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 JUÍZO DA SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE NITERÓI 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 

20 dias, extraído dos autos da carta precatória originária da 2ª Vara do 
Trabalho de Petrópolis – processo nº 0209900-41.2000.5.01.0302-RTOrd, 
proposta por GABRIELLE DE ARAUJO BRAGA em face de MON RECOIN 
MODAS LTDA, TALIB MENEZES MOREIRA e ORVILIO RANGEL DOS 
SANTOS (Processo nº 0001024-32.2012.501.0247), na forma abaixo: 
 O Dr. ALEXSANDRO DE OLIVEIRA VALERIO, Juiz do Trabalho na 7ª 
Vara de Trabalho da Cidade de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
ORVILIO RANGEL DOS SANTOS, TALIB MENEZES MOREIRA e MON 
RECOIN MODAS LTDA, na pessoa de seu representante legal, de que no dia 
04/03/20, às 12:00 horas, no Átrio do Fórum da Justiça do Trabalho, na Av. 
Ernani do Amaral Peixoto, nº 232 – Centro, Niterói/RJ., pelo Leiloeiro Público 
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 18/03/20, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado, descrito e avaliado às fls. 61, 
em 31/07/2018. DIREITO E AÇÃO - AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO: Um 
imóvel constituído do apartamento 802, do bloco I, denominado “Gerânio”, do 
Conjunto Residencial “Villaggio Dei Fiori” da Rua Noronha Torrezão, 181, 
Santa Rosa, Niterói, RJ. Composto por dois quartos, cozinha, área de serviço, 
sala, um banheiro, varanda e uma vaga de garagem. Registrado no Registro 
Geral de Imóveis do 8º Ofício de Niterói, no Livro 2-1AG, fl. 191, matrícula 
19.055, ficha 002, inscrito na PMN sob o número 195.366-0. O imóvel é 
constituído pela fração ideal de 8.737/2.746.601, do terreno situado na Rua 
Noronha Torrezão, 181, que mede de frente, segundo cópia da Certidão do 
RGI, 91,50m, onde confronta com a Rua Noronha Torrezão; do lado direito 
295,00m; onde confronta com o Condomínio da Vila 165, fundos; do lado 
esquerdo 257,20m, onde confronta com o prédio número 217 da Associação 
das Filhas de Maria Imaculada para Serviço Doméstico; e nos fundos 
terminando em vela latina, com área de 11.361,16m². AVALIO O MESMO EM 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), atualizado nesta data em R$ 
415.446,73 (Quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e seis 
reais e setenta e três centavos). De acordo com o 8º Ofício de Niterói, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 19.055 e registrado em nome de 
Diagrama Engenharia S/A, constando no R.5, promessa de compra e venda 
em favor de Orvilio Rangel dos Santos, contendo os seguintes gravames: 1) 
AV1: hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. 2) R.6: Cessão de 
crédito realizada por Diagrama Engenharia S.A em favor da Caixa Econômica 
Federal. 3) R.7: penhora oriunda do presente feito. Consta ainda, prenotado no 
livro 1-A, protocolo 114417, em 29/05/2013, Título: Mandado de Registro de 
Penhora da 1ª Vara do Trabalho, Parte: Alan Cesar Miguez e prenotado no 
livro 1-A, protocolo 120267, em 12/05/2014. Título: Averbação de 
Cancelamento de penhora da 7ª Vara do Trabalho de Recife-PE, Parte: Carlos 
Alessandro Silveira Paes. De acordo com o Relatório Total de Débitos 
Analíticos, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2005 até 2007, no valor 
de R$ 21.006,16, mais acréscimos legais (PMN 1953660). Conforme Certidão 
Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos 
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relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, 
no valor de R$ 347,84, referentes aos exercícios de 2016 a 2018 (Nº CBMERJ: 
2158895-9). Conforme informações prestadas pela administração do 
Condomínio Villagio Dei Fiori, não constam débitos condominiais pendentes 
sobre a referida unidade. Os débitos anteriores à arrematação, consistentes em 
créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem como os relativos a taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria da 
União, Estados, Municípios e DF, serão englobados no montante da execução, 
ficando isento o arrematante, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 
130 do Código Tributário Nacional. As certidões, bem como o presente edital e 
o débito atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. 
Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o 
promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de 
Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, 
a exigência contida no art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na 
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e local. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar 
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre 
em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código 
Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da 
pena correspondente à violência. O interessado em adquirir o bem em 
prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou 
do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. 
– E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o 
presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento 
imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 
5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, 
Decreto nº 21.981/32; facultando-se o pagamento a prazo mediante caução 
idônea de 20% no ato e o restante em até 24 horas, conforme artigo 888 da 
CLT, sob pena de perda do sinal. – Dado e passado nesta cidade do Rio de 
Janeiro, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove. – Eu, 
Ana Paula Amorim de Oliveira – Assistente de Diretor de Secretaria, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Alexsandro de Oliveira Valério - Juiz do Trabalho. 
 


